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Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare profesionala în sistem 

online 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – Se aprobă Procedura de desfășurare a cursurilor de formare profesională în 

sistem online, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociației și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11 iunie 2020 
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Anexa la HCD nr. 45/2020 

 

Procedura de desfășurare a cursurilor de formare profesionala în sistem online 

 

Capitolul 1 – Platforma de curs online  

Art. 1. Pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala în sistem online, ANEVAR 

utilizează platforma Zoom (https://zoom.us), accesibila cursanților și lectorilor prin intermediul 

link-ului furnizat de către directorul de curs. 

Art. 2. Cursanții și lectorii vor accesa platforma Zoom utilizând  un  dispozitiv  (desktop,  laptop,  

tabletă)  cu  acces  la  internet,  dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada 

cursului.  

Art. 3. În intervalul primei ore de curs, cursanții se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și 

prenume și număr de legitimație ANEVAR și vor rămâne conectați la ea cel puțin până la ultima 

oră din programul de curs.  

Art. 4. Cursanții  vor respecta  condițiile  specifice  participării  la  un  curs  în  sistem  clasic,  

respectiv  se vor  afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada cursului. 

Art. 5. Platforma Zoom va fi utilizată de participanți conform instrucțiunilor cuprinse în Anexele 

nr. 1 și 2, la prezenta procedură. 

 

Capitolul 2 – Structura cursului online și evidența participanților 

 

Art. 6. Cursul online menține structura celui desfășurat în sistem clasic, fiecare modul constând în 

5 (cinci) zile de curs.  

Art. 7. Acumulează prezență la curs cursanții care respectă art. 3 din prezenta procedură.  

Art. 8. Cursanții care nu îndeplinesc condiția privind prezența la curs, menționată la art. 7 alin. (3) 

din Regulamentul de derulare şi de finalizare a stagiaturii, au dreptul, pe parcursul perioadei de 

stagiu (maximum 2 ani de la data dobândirii calității de membru stagiar), să se înscrie și să 

parcurgă zilele de curs absentate, în cadrul unei sesiuni ulterioare de curs cuprinse în programul de 

formare profesională al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în limita 

locurilor disponibile, până la depășirea pragului minim de 60% de prezență, calculat prin 

cumularea zilelor parcurse în cadrul ambelor cursuri.  

 

Capitolul 3 – Verificarea asimilării cunoștințelor 

Art. 9. Cursanții vor susține testele grilă aferente modulelor de curs parcurse în sistem online, prin 

intermediul platformei de testare online. 

https://zoom.us/
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Art. 10. Platforma de testare online va fi accesată de participanți, conform instrucțiunilor furnizate 

de către directorul de curs. 

Art. 11. Testele grilă T1, T2, T3 și T4 se susțin în prima zi a Modulelor II, III, IV și V, fiecare test 

cuprinzând 10 întrebări din materia modulului anterior, iar timpul alocat fiecărui test fiind de 15 

minute. 

Art. 12. Testele grilă la care cursantul absentează acumulează 0 puncte și nu există posibilitatea 

resusținerii lor.  

 

Capitolul 4 - Dispoziții finale 

 

Art. 13. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare 

a cursurilor, activitatea de formare profesională se va desfășura în baza prevederilor cuprinse în 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul 

de derulare şi de finalizare a stagiaturii și în Contractul de pregătire profesională în domeniul 

evaluării, semnat de către cursanți la demararea acestei activități. 

Art. 14. Directorul de curs comunică cursanților și lectorilor programul cursului, modul de 

accesare a platformelor online, ține evidența cursanților prezenți la fiecare zi de curs și în general, 

veghează la buna desfășurare a cursului online. 

Art. 15. Pe toată perioada participării la cursuri, interacțiunea cursanților cu lectorii și cu ceilalți 

colegi va fi adecvată, caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă și fără a denigra 

profesia, organismul profesional care o reprezintă sau colegii.  

 


